
MOTIE 4 van 2022
PERSPECTIEF VOOR RKVV VELSEN

Geachte voorzitter, 

Onder verwijzing naar artikel 44 Reglement van Orde dienen wij deze motie in met als onderwerp 
perspectief voor RKVV Velsen (hierna: RKVVV) ….

De motie luidt als volgt:

De raad van de gemeente Velsen constateert:

• dat met het vaststellen van de nota van uitgangspunten Driehuis 2021-2030 de locatie van RKVVV 
tot in ieder geval 2030 niet wordt aangewezen als woningbouwlocatie;

• dat tegelijk woningbouw ná 2030 niet is uitgesloten, omdat de locatie van RKVVV is aangewezen 
als uitwijklocatie in het Koersdocument Omgevingsvisie Velsen 2040;

• dat aanhoudende woningnood, woningbouw op de locatie van RKVV Velsen eerder dichterbij dan 
verder weg zal brengen;

• dat het huidige complex van RKVVV al meer dan 52 jaar oud is. Dat de eigen opstallen, zoals 
clubhuis en tribunes met achterliggende gebouwen, aan een grondige renovatie en/of 
nieuwbouw toe zijn. Dat de accommodatie, mede gelet op het aantal leden en elftallen, niet 
voldoet aan de norm van de KNVB en dat ook de voetbalvelden aan groot onderhoud of 
vervanging toe zijn;

• dat RKVVV al ongeveer 20 jaar in onzekerheid leeft m.b.t. haar toekomst(ige locatie);
• dat beide eigenaren van het complex – RKVVV en de gemeente Velsen – de wens hebben om een 

duurzaam complex te creëren. Een ontwikkeling die kan bijdragen aan de gemeentelijke 
doelstellingen op het gebied van verduurzaming;

• dat een verhuizing van RKVVV naar sportpark Groeneveen volgens de vereniging perspectief 
biedt, maar dat deze locatie problemen kent, zoals weerstand bij inwoners en bezwaren vanuit 
de provincie omdat het gebied beschermd is als Bijzonder Provinciaals Landschap. 

De raad van de gemeente Velsen is van mening dat:

• RKVVV een grote bijdrage levert aan de vitaliteit van veel Velsenaren;
• RKVVV een belangrijke rol vervult binnen de gemeenschap met haar 600 sportbeoefenaars, 150 

vrijwilligers en talrijke toeschouwers;
• RKVVV geen lange termijn plannen kan maken door de slechts 8 jaar zekerheid die voortvloeit uit 

de nota van uitgangspunten Driehuis 2021-2030. Plannen en besluiten die gezien de staat van 
hun accommodaties wel noodzakelijk zijn;

• de zoektocht naar oplossingen voor het huidige parkeerprobleem, zoals beschreven in de nota 
van uitgangspunten Driehuis 2021-2030, nog moet starten en een duurzame oplossing verdient;

• RKVVV op dit moment onvoldoende toekomstperspectief heeft en daarom noodzakelijke  
besluiten, o.a. ten aanzien van hun accommodaties, niet kan nemen. 



Verzoekt het college:

• Om in samenspraak met het bestuur van RKVVV te komen met op haalbaarheid getoetste 
voorstellen die ervoor zorgen dat RKVVV lange termijn perspectief krijgt. Dit kan zijn op de 
huidige locatie of op een andere locatie;

• Om in samenspraak met het bestuur van RKVVV aanvullend de urgente issues te tackelen die, in 
afwachting van het lange termijn perspectief, opgepakt dienen te worden; 

• Om die voorstellen uiterlijk september 2022, vóór de begrotingbehandeling 2023, te presenteren 
en te bespreken met de raad in de vorm van een raadssessie;

• Om bij haar voorstellen zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van (de leden van) 
RKVVV, de mogelijkheden van een integraal multifunctioneel complex, verkeerstromen en 
parkeerproblematiek.
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